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A. Limba și literatura română (45 puncte) 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 

 
     SUBIECTUL I  (25 puncte)  
 
     Citeşte cu atenţie textul dat pentru a răspunde cerinţelor de mai jos: 
 

„Deschis în martie 2015, Legoland este, după cum spune și numele, un parc tematic de 
distracții făcut din piese lego. Poarta de acces, animalele geometrizate de la intrare, soldățeii de pe 
marginea aleilor, toate sunt concepute de artiști specializați și construite din milioane de piese mici 
de plastic. Deși este gândit în principal pentru copii, locul este foarte relaxant pentru vizitatorii de 
orice vârstă. Micuții învață animalele și se joacă cu nisip în zona Duplo, e plin de caruseluri și 
trenulețe. Noi am testat plimbarea cu barca pe un râu artificial și am râs până la lacrimi implicați 
într-o bătălie fără miză, împușcând cu apă, soldați din piese de logo. Am supraviețuit cascadei care 
ne-a surprins ambarcațiunea, atacurilor din grotă, ne-am udat până în... șosete. Am râs cât într-un 
an și ne-am întoarce la Orlando.  

Dacă alegeți să ne călcați pe urme, vă recomandăm să stați la hotelul Lego deschis lângă parc, 
chiar cu câteva săptămâni înainte să-l vizităm. O să aveți ce face într-una dintre cele 152 de camere, 
pe fiecare etaj existând teme și culori diferite. S-au pus în valoare circa 2 milioane de piese pentru 
a construi circa 2000 de obiecte și spații ambientale: de la desk*-ul recepției, la paturile 
confortabile din camere ori ușile și interioarele din lifturi. Testate și garantate de noi.” 

   (Sînziana Constantinescu, „Orlando – Disney, Legoland și vrejul de fasole”, în 
Traveller Magazin, 14 iunie 2016) 

 
*desk (engl.) - birou 

 
6 puncte 
 
5 puncte 
 
 
4 puncte 
 
 
6 puncte 
 
 
4 puncte 

 
1. Transcrie enunțul ce exprimă categoria de vârstă căreia îi este dedicat parcul Legoland.        
                                                                                                           
2. Formulează un enunț în care să menționezi trei activități ce se pot desfășura în parcul de 
distracții, aşa cum reiese din textul citit.                                                                                 
 
3. Scrie câte un cuvânt cu sens asemănător pentru următorii termeni din text: „construite”, 
„relaxant”.                                                                                                                             
 
4. Selectează din al doilea alineat al textului primul verb și ultimul substantiv. Notează, pentru 
verb, timpul și persoana,  iar pentru substantiv, genul și numărul.                                        
 
5. Rescrie enunţurile de mai jos păstrând varianta corespunzătoare : 
Vizitatorii v-or/vor fi încântați de parcul de distracții . 
Așteptăm să ne spune-ți/spuneți impresiile voastre.                                                     
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 SUBIECTUL al II-lea (20 puncte) 

 
 
 
4 puncte 
3 puncte 
4 puncte 
 
 
 

Scrie un text, de 6-10 rânduri, cu titlul Aventură în Legoland, în care să povestești o 
întâmplare imaginară al cărei erou să fii tu. 

În compunerea ta: 
- vei preciza locul şi timpul întâmplărilor;                                                            
- vei integra cel puțin un personaj din lumea imaginară;                                           
- vei folosi şi vei sublinia cel puţin două cuvinte care exprimă trăsături omeneşti date 

personajelor.                                                                                                                           
Vei primi 9 puncte pentru redactare. (1p-coerenţa textului, 3p-ortografia, 3p-

punctuaţia, 1p-lizibilitate, 1p- aşezare în pagină). 
 

B. Matematică (45 puncte) 

 Toate subiectele sunt obligatorii. 
 
 

10 puncte 
 
 
 

5 puncte 
 

1 a.  Rezolvă exerciţiul, respectând ordinea efectuării operaţiilor:  
           
[(1678 – 250 : 2 ) – 189 : 9 x (12 : 4) – 96 : 4 + 24] : 5 = 
 
1 b.  Află numărul necunoscut: 
         
       (20 – a : 3 + 8) : 6 – 3 = 1 
 

10 puncte 2. La un centru de colectare a hârtiei s-au adus în prima zi 2 160 kg, a doua zi de 4 ori mai mult 
decât în prima zi, a treia zi cât semisuma primelor două zile, iar a patra zi întreitul sfertului din 
prima zi.  
    Câte kg de hârtie s-au colectat în total în cele patru zile? 

       
10 puncte 3. Într-o cutie sunt 231 de bile roșii, galbene și albastre. Știind că 150 dintre ele nu sunt roșii, iar 

152 nu sunt albastre, aflați câte bile de fiecare culoare sunt în cutie. 
 

10 puncte 4. Fie șirul de numere:   4; 4; 8; 12; 20; …        
a) Completați  șirul cu următorii trei termeni. 
b) Aflați produsul dintre al 38-lea termen din șir și diferența primilor doi termeni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. Fiecare dintre subiectele A.Limba și Literatura română și B. Matematică se rezolvă pe o foaie separată care se secretizează. 
2. În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerinţele. 
3. Durata probei este de 90 minute din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi. 
4. Se acordă 10 puncte din oficiu. 
 


